
 

<Naam werkgever> 

<Adres> 

<Postcode en Woonplaats> 

<Naam contactpersoon en e-mail>  

<Naam werknemer> 

<Adres> 

<Postcode en Woonplaats> 

 <Plaats, datum> 

Onderwerp: Aankondiging loonopschorting 

Geachte <Naam Werknemer>, 

U bent sinds <datum> ziekgemeld. Ondanks meerdere verzoeken daartoe heeft u tot op heden geen 

afspraak gemaakt met de bedrijfsarts. Ook is bij controle door de arbodienst gebleken dat u niet op 

het verpleegadres bent dat u aan ons heeft doorgegeven. Daarmee overtreedt u de 

controlevoorschriften uit het personeelsreglement. Daarin is  opgenomen dat u binnen 2 weken na 

de ziekmelding een afspraak moet maken met de bedrijfsarts. Ook moet u tot u gezien bent door de 

bedrijfsarts op uw verpleegadres blijven 

U bent vervolgens per e-mail en brief op <datum, tijdstip> opgeroepen om te verschijnen op het 

spreekuur bij de bedrijfsarts. Omdat u geen contact met ons heeft opgenomen en niet bent 

verschenen op het spreekuur, zien wij ons genoodzaakt maatregelen te nemen.  

Wij sommeren u om op uiterlijk <datum, tijdstip> een afspraak te maken met de bedrijfsarts op 

telefoonnummer <nummer>. Als u door uw ziekte niet in staat bent om de bedrijfsarts te bezoeken, 

kunt u via hetzelfde nummer ook uw huidige verpleegadres doorgeven om op de afspraak op een 

andere manier vorm te geven. Als u na <datum> geen afspraak heeft gemaakt met de bedrijfsarts 

zullen wij op die datum de loondoorbetaling opschorten. Dat betekent dat u vanaf die datum geen 

loon meer ontvangt. Als de bedrijfsarts heeft beoordeeld of u arbeidsongeschikt bent, zullen wij 

nagaan of wij dit loon alsnog aan u zullen betalen.  

Als er redenen zijn waardoor u tot op heden geen afspraak heeft kunnen maken, raden wij u aan 

deze te bespreken met de bedrijfsarts. 

Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat het blijven weigeren van communicatie met ons en de 

bedrijfsarts ernstige gevolgen kan hebben, waaronder ontslag.  

Deze brief wordt per e-mail en aangetekende post naar u verzonden.  

Met vriendelijke groet, 

<Handtekening> 

 

 

<Naam Contactpersoon> 

 

 


